
Beretning 2021 - landsarbejdet 

Som medlemmer i Herlev Folkedanserforening er vi alle medlemmer af Folkedans Danmark 

(FD), som tager sig af fx overordnet politik og strategi, afholder stævner, kurser og seminarer, 

uddanner danseinstruktører, står bag skrabejulekalenderne, udgiver medlemsbladet Trin & Toner 

og meget andet. 

Hvert år afholdes et årsmøde, hvor delegerede fra hele landet samles og drøfter overordnede be-

slutninger, godkender regnskab og foretager valg til landsstyrelsen. Årsmødet i 2020 blev først 

afholdt i september 2020, og årsmødet 2021 er planlagt til 26. juni.  

På årsmødet 2020 oplevede vi den sjældne situation, at vi måtte have kampvalg til de ellers 

mange ledige pladser. Dermed blev styrelsen fuldt besat med handlekraftige og entusiastiske 

medlemmer. 

Som alle andre har også landsforeningen måttet aflyse de planlagte arrangementer, ligesom det 

nordiske stævne i Finland sommeren 2021 er aflyst. Man har dog planlagt et midsommertræf 18.-

20. juni 2021 i Karise, tilmeldingen åbnede 1. marts.  

Kurser har til en vis grad været erstattet af webinarer, hvor man har kunnet debattere og/eller 

blive klogere. 

Et af landsforeningens helt store aktuelle emner er den kommende sammenlægning af alle danse-

organisationer under DIF. Hidtil har sportsdanserne været DIF-medlemmer, mens de øvrige har 

været associerede medlemmer, men fra efteråret 2021 samles alle i forbundet Dans Danmark, 

som bl.a. har til formål at fremme al foreningsdans i Danmark, sikre udvikling og organisering af 

såvel eksisterende som nye dansearter, styrke dansens og dansesportens image og synlighed i 

befolkningen, fremme socialt samvær gennem dans, fastholde arbejdet med dansens traditioner 

samt varetage dansesportens interesser såvel nationalt som internationalt. Der vil blive orienteret 

mere om den kommende struktur i Trin & Toner samt på regionernes årsmøder sidst i maj 2021. 

Trin & Toner udsendes elektronisk til alle medlemmer, der har oplyst korrekt mailadresse. Her 

kan I alle holde jer orienteret om alt, hvad der rører sig i folkedanserkredse. 

 

 

Sonja 

https://folkedans.dk/midsommertraef-2021/

